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Αριθμός 1 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από την παράγραφο 1 του Αρθρου 73 του 

Συντάγματος, ενέκρινε στις 6 Ιουλίου 2012 τον Τροποπο*ητικό (Αρ, 3) Κανονισμό αυτής, που έχει ως ακολούθως: 

O ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΑΡ, 3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Συνοπτικός 1. Ο Κανονισμός αυτός θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός (Αρ. 3) 

τίτλος. Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

Επίσημη Δημοκρατίας και θα διαβάζεται μαζί με τον Κανονισμό της Βουλής των 

Εφημερίδα της Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ττου στο εξής θα 

Δημοκρατίας, αναφέρεται ως "ο βασικός κανονισμός"). 

Παράρτημα 

Δεύτερο: 

19.12.1980 

6.4.1985 

27.1.1995. 
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Αντικατάσταση 2. οι Κανονισμοί 54 και 55 του βασικού κανονισμού αντικαθίστανται 



των 

Κανονισμών 

54  55 

 

  

βασικού 

κανονισμού, 

από τους ακόλουθους νέους Κανονισμούς 54 και 55: 

«Διαδικασία 54, (1) Κάθε τροπολογία που προτείνεται από βουλευτή υπογράφεται 

κατάθεσης από αυτόν και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής 

τροπολογιών, τουλάχιστον μία πλήρη ημέρα προ της κατ' άρθρον συζήτησης στην 

ολομέλεια του σχεδίου νόμου (νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου) στο οποίο 

αναφέρεται και αριθμείται με βάση τη χρονολογική σειρά κατάθεσής της. 

(2) Η βεβαίωση της κατάθεσης των τροπολογιών γίνεται από την 

αρμόδια υπηρεσία της Βουλής με την αναφορά κάτω αττό το κείμενό της 

του αριθμού, της ημερομηνίας και της ώρας της κατάθεσής της. Η 

αρμόδια υπηρεσία της Βουλής μεριμνά για την κατάλληλη νομοτεχνική 

επεξεργασία της τροπολογίας. 

Χρόνος 55. (1) Κάθε τροπολογία που κατατίθεται σύμφωνα με τα πιο πάνω 

υποβολής τίθεται ενώπιον του Προέδρου γραπτώς το αργότερο μέχρι τις 9.00 π,μ, 

τροπολογ;ών. της ημέρας κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η κατ ι άρθρον 

συζήτηση στην ολομέλεια του σχεδίου νόμου (νομοσχεδίου ή πρότασης 

νόμου) στο οποίο αναφέρεται. 

(2) Σε εξαιρετικές περιπτώσε'ς και μόνο κατόπιν άδειας του 

Προέδρου είναι δυνατή η υποβολή τροπολογίας εκτός των ως άνω 

προθεσμιών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές, απρόβλεπτες ή 

ιδιάζουσες περιστάσεις.». 

 


